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Kallelse 2021 

 

BRANDKÅRENS IK kallar sina medlemmar till ÅRSMÖTE 

Måndagen den 19 april 2021 kl 19:00 via Skype 
 

Föredragningslista: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av föredragningslista 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

räkenskapsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och 

räkenskapsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgift för år 2022. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets- och räkenskapsåret. 

11. Val av: 

a. Föreningens ordförande för en tid av 1 år; 

b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; 

c. 2 revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 

d. Minst 3 ledamöter i referensgrupp för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande; 

e. Minst 3 ledamöter i valberedning för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande; 

f. Kontaktman/män för pensionärer och medlem inte anställd i brandförsvaret. 

12. Godkännande av sektioner samt val av sektionsledare/styrelser. 

13. Godkännande av stationsidrottsombud. 

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

15. Övriga frågor. 
 

 

 

VÄLKOMNA 
Styrelsen 



4 
 

Verksamhetsberättelse 2020 

Styrelsen för Brandkårens Idrottsklubb verksamhetsberättelse för år 2020, vilket är klubbens 108:e 

verksamhetsår. 

 

Styrelsens sammansättning under året 

Ordförande Jonathan Alm 

Vice ordförande Markus Forsberg 

Sekreterare Sonja Noreheim 

Kassör Gunnar Neselius 

Medlemsansvarig Magnus Bengtsson 

Ledamöter Adam Silow, Oliver Rantil, Patrik Nyman och 

Göran Stark 

Adjungerade ledamöter Per Nilsson och Fredrik Dackland  

Referensgrupp   

Ordföranden Jan Johnson 

Ledamöter Hans Eriksson och Lars Johansson 

Ansvarig BIK-stugan Göran Stark 

 

Valberedning 

Ordföranden Jan Johnson 

Ledamöter Hans Eriksson och Lars Johansson 

      

Övriga förtroendevalda 

Revisorer Lars Johansson och Jan Johnson 

Revisorssuppleant Lotta Dahl   

Kontaktmän för pensionärer Lars Andersson, Lars Johansson och Sven  

och ej anställda vid brandförsvaret Mählqvist 

 

Sektionsledare/Grenledare 

Badminton Yngve Letterholt 

Cykel Patrik Nyman, KH 

Dyksektion Jonas Falk, KH 

Fotboll, Oldboys Anders Hjelm, SO 

Fotboll, Allmän klass Richard Unnebo, VY & Jonas Friberg, SO 

Friidrott Tomas Olofsson, LÖ 

Friluftssektion Vilande 
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Golf Fredrik Dackland, RC 

Handboll Mikael Wahling, KI 

Innebandy Sami Laukström, KI 

Orientering Bernt Lesley, VY, Hans Letfors, KT 

Ridning Vilande   

Pistol- och jaktskytte Christer Ahlström, JO 

Rinkbandy Christer Drysén, BK och Robin Dahlgren, BK 

Skidor alpint Markus Forsberg, ÖM   

Skidor längd Claes Steimert, SO 

 

Stationsidrottsombud 

Johannes Gunnar Neselius 

Östermalm Adam Silow & Mikael Hall 

Katarina Peter Lindström 

Farsta Mattias Wallin 

Brännkyrka Thomas Andersson & Robin Dahlgren 

Kungsholmen Joachim Larsson & Patrik Nyman 

Kista Oliver Rantil & Emelie Berggren               

Vällingby Rikard Unnebo & Johan Törnqvist 

Lidingö Per Nilsson 

Solna Jonas Friberg 

Ågesta Jenny Ohlis          

Ljusterö Sören Larsson 

Täby Mikael Andersson & Christoffer Alm 

Vallentuna/Okvista Peter Mihnoss                             

Vaxholm Vakant                

Värmdö Björn Widén 

Åkersberga Christoffer Johansson & Olof Jonsson                        

SSRC Magnus Bengtsson 

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under året haft 3 protokollförda möten. Referensgruppen har varit representerad på 

samtliga möten. Ett vanligt möte på Johannes och två digitala möten. 

Styrelsen har under året förutom arbetet med BIKens vanliga verksamhet fortsatt planeringen för 

Nordiska brandmästerskapen i Stockholm 2020. 

Sedan pandemin kom i mars pausades nästan all vår verksamhet och precis som för alla andra var det 

i början svårt att i förväg besluta hur länge pausen skulle vara. Vi sköt mycket framåt i tiden under 

våren för att sedan ställa in helt. Dels vår egen verksamhet och deltagande i matcher och dels ställa 

in Nordiska brandmästerskapen. 

Klubben har under året uppvaktat medlemmar som fyllt jämna år eller gått i pension.  
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Idrottsaktiviteter 

Rinkbandy 

Rinkbandy-SM Allmän klass 
Brännkyrka spelade ett pool-spel mot Attunda, Nerike och Gästrike. Där gick Brännkyrka och Nerike 
vidare. I omgång 2 vann Brännkyrka mot Umeå hemma med 12-2. Därefter lades turneringen ned 
pga Covid. 
 
Rinkbandy-SM Oldboys 
Oldboysslutspelet hann aldrig spela sin turnering. 

BIK-cupen i rinkbandy  
Det blev ingen turning. Vi brukar inleda vintersäsongen med en stationsturnering en dag i november 
eller december. 
 
Rinkbandyutbyte med Helsingfors  
Inställt det också. 
 

Skidor, Längd och Alpint 
 

Skidläger 

Inget skidläger pga pandemin. 

Skid-SM 
Skid-SM i Orsa 10-11 mars. Detta var veckan innan pandemin tog fart. 

Vi hade en liten trupp på 4st deltagare. Gunnar Neselius tog brons i H40 och Göran Häger kom 4a i 
H70. Med på resan var även Lars Andersson och Lars Minsken Johansson. 

Fotboll 

SM-Allmän 7-manna 
Det blev ett första gruppspel sedan ställdes slutspelet in pga pandemin. Vi var anmälda men valde att 
inte delta. 

SM-Allmän 11-manna 
Tanken var att det skulle spelas en turnering i oktober. Vi var anmälda men eftersom pandemin inte 
minskade så mycket som vi hoppat valde vi att inte åka på detta slutspel.  

SM-Oldboys 7-manna 

Inställt pga pandemin. 

BIK-cupen 

Ingen turnering pga pandemin. 

Korpen/Oldboys 

Korpen genomförde en någon nerbantad säsong och som vanlig var vi med i vår oldboys-serie på 

Stora Mossens IP. Vi kom även detta år två efter Apan FC. 
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Golfsektionen 

Startskottet 

Startskottet gick av stapeln med Kjell Bergkvist som segrare på ett soldränkt Botkyrka GK. Vi andra 

gav oss inte helt utan strid, men Kjelle var för stark den här gången. 

Ryder Cup 

I början av juni lyckades vi med stor hjälp av Chrille Karlsson få till ett Ryder Cup mellan Norr och Syd. 

Syd-gänget lyckades behålla bucklan tack vare likaresultat och seger 2019 (och lite hjälp av en 

toppning med Andreas Hjälm).  

Brand-SM 
Inställt pga pandemin. 
 
KM 
KM spelades på Täby GK. Vann gjorde Markus Forsberg, ÖM. 
 
Storstockholmscupen 

storstockholmsgolf spelades 15 september på vackra Ingarö GK. Resultaten var kanske något 

varierande, men det bjöds på bra väder, glada miner, goda kamrater och mycket skratt, trots 

samhällsläget. 13st lag kom till start och vann gjorde Värmdö. 

Höstrusket  

Inställt pga pandemin. 

TorsdagsGolfen  

Även torsdagsgolfen kunde genomföras under säkra former och stora avstånd. 

Orientering 

Tillsammans med polisen gick årets orienterings-SM 2-3 september vid Hellasgården med 6st 

deltagare från BIK. Tävlingen hade enbart 14st deltagare totalt, detta som troligtvis berodde pga 

pandemin. Det är många åldersklasser så nästan alla deltagare kom på medaljplats. 

Friidrott 

Kommunalmästerskap i terränglöpning maj 
Inställt pga pandemin. 

Brand-SM i Halvmaraton 
Inställt pga pandemin. 

Terräng SM 

Inställt pga pandemin. 

Hinderlopp, OCR 

Inställt pga pandemin. 
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X-firegames 

X-firegames blev också inställt men det kördes en hemmavariant under hösten.  

Vi hade 4st lag med i tävlingen. Bäst gick det gör Johan Törnqvist och Omar Kallin båda från Vällingby. 

De kom på en 6e plats av 28st lag. 

Cykel 

Cykelläger 
Inställt pga pandemin 
 
Brand-SM  

Inställt pga pandemin. 

Handboll 

Inställt pga pandemin. 

Badminton 

Inställt pga pandemin. 

Padel 

Inställt pga pandemin. 

Innebandy 

Brand-SM 
Inställt pga pandemin. 

BIK-cupen 
Inställt pga pandemin. 

Mjuktennis 

Turneringen hann genomföras före pandemin. Tyvärr hade vi inga deltagare med. 

Triathlon 

Inställt pga pandemin. 

 

Nordiska brandmästerskapen 

Vi hade jobbat hårt med planeringen under 2 års tid och i april bestämde vi oss för att ställa in 
mästerskapet som skulle arrangeras i Stockholm i september. Detta beslut tog tillsammans med våra 
nordiska länder. 

http://www.bik-stockholm.se/sm-guld-i-innebandy
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Det bestämdes även att vi skulle göra ett nytt försöka att arrangera Nordiska brandmästerskapen 
2022 i Stockholm. Vi får se under våren 2021 hur pandemin ter sig. 

 

Skyttesektionen 

Skyttesektionen hade planerat för sin vanliga träningsverksamhet. Men även här satte Covid stopp 
och vi fick inte träna inomhus. 

BIK-klassikern 

Eftersom nästa alla Brand-SM-tävlingar och alla våra stationsturneringar varit inställda blev det ingen 

BIK-klassiker i år. 

 

Övrigt 

BIK-stugan 

Sedan 1990 äger Brandkårens IK en egen stuga i Hede i Jämtland. Den hyrs ut till klubbens 

medlemmar. Antal bokade veckor har stigit sista åren. Under 2020 var stugan bokad ungefär 20-25 

veckor, vilket gör att stugan driver sig själv. Vi har även renoverat i lite i badrummet, ett flertalet 

mindre förbättringar i stugan och monterat in en tvättmaskin.  

Information om stugan och bokning finns på vår hemsida www.bik-stockholm.se. 

 

Hemsidan 

Hemsidan är vår huvudkanal för att nå ut med information. Den tillsammans med mail och även 

vanliga anslag på stationerna försöker vi sprida information runt om i SSBF. 

Adressen till hemsidan är www.bik-stockholm.se. Anmäl dig till vår e-postlista. Där ska vi försöka 

skicka ut info om alla våra arrangemang och resor. 

Följ oss gärna också via Facebook! Sök på Brandkårens IK.  

 

Ekonomi 

Ekonomisk berättelse 

Liksom så många andra organisationer och föreningar kommer 2020 gå till historien som ett väldigt 

annorlunda år. Föreningen gör som helhet ett stort överskott, detta pga. det stora antal framflyttade 

Brand-SM-tävlingarna. 

Under året kan 299 unika transaktioner noteras på plusgirokonto tillhörande Brandkårens 

Idrottsklubb. Ca 490 anställda har under året fått ett löneavdrag a´ 200 kr och ca 173 unika 

https://mail.storstockholm.brand.se/owa/redir.aspx?REF=dYt4v3PymP50pujlHTa1aTlYnKcGq3PmW0ZFEw9r1QUoFvRtwn_WCAFodHRwOi8vd3d3LmJpay1zdG9ja2hvbG0uc2U.
http://www.bik-stockholm.se/
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inbetalningar a 150 kr noteras, dessa hänförs till konto för medlemsavgifter. Inbetalningarna från fd 

anställda sker huvudsakligen runt årsskiftet och påverkar resultatet något från år till år. Under 2018 

noterades t.ex 275 unika inbetalningar a 150 kr från fd anställda och motsvarande antal för 2019 är 

ca 100st. 

Ingen utbetalning från Stockholm Marathon var budgeterad och så har heller inte skett. Vi har nu satt 

vår kamp att jaga funktionärer till Stockholm Marathon på paus och lovar inte kansliet att utföra 

något arbete. Vi har tappat en stor inkomstkälla som tidigare var ca 50 000kr per år. Vi har dock 

fortfarande en god relation och samarbetar gällande Tjurruset och Brand-SM i terränglöpning. 

Glädjande kvarstår ett stort intresse att hyra vår klubbstuga i Hede i härliga Härjedalen. Då ekonomin 

pga. nämnde anledningar varit extra god under året har större investeringar än budgeterat använts 

till stugan. Badrumsrenovering med tvättmaskin, torkskåp, varmvattenberedare, extra avlopp och ny 

golvmatta hör till de stora posterna. Stugan, med byggår 1977, har dock ett fortsatt stort 

renoveringsbehov. Köket är original och ”golvet sviktar” innanför ytterdörren vilket gör att en större 

utgiftsbudget förväntas även under kommande år. 

Vid pennan 

Gunnar Neselius, 

Kassör Brandkårens Idrottsklubb 

Johannes Brandstation 

 

BIK:s medlemsantal 

BIK:s medlemsregister har gåtts igenom under året av medlemsansvarige Magnus Bengtsson. 

Medlemsantalet i BIK är totalt 757st varav 502st är anställda inom SSBF och 255st är 

pensionärer/övriga. Under året har 3st nya medlemmar tillkommit, 17st har gått i pension och 3st 

har slutat. (2019: 764st, 514st anställda, 250st pensionärer/övriga, 19st nya, 17st pension och 18st 

slutat). 

Avslutning 

Trotts detta väldigt märkliga år med stor ovisshet och mycket av vår verksamhet som inte blivit av vill 

vi i styrelsen att få tacka medlemmarna för visat intresse och förtroende under det gångna året. 

Styrelsen hoppas att engagemanget för klubben och dess sektioner ska öka för idrotten och klubbens 

bästa.  

Styrelsen Brandkårens Idrottsklubb Storstockholm  

den 19 april 2021  
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Balans och resultaträkning 2020  

Likvida medel per 2020-12-31 

Plusgirokonto 16 600 kr 

Sparkonto & Underhållskonto BIK-stugan 491 772 kr 

Summa 508 322 kr 

 

Budget 

 Budet 2020 Utfall 2020 Res 2020 
 Intäkt Utgift Intäkt Utgift  

      

Anslag SSBF 200 000  200 000   
Bidrag Marathon  

 
 

 
 

Medlemsavgifter 135 000  124 150  -10 850 

SKIMF 10 000  5 756  -4 244 

Racketsport, fd Badminton  7 000  
 7 000 

BIK-stugan 24 000 64 000 32 200 103 992 -30 792 

Cykel  20 000  1 000 19 000 

Friidrott  15 000  
 15 000 

Fotboll  30 000 400 12 039 18 361 

Golf  25 000  10 885 14 115 

Handboll  10 000  
 10 000 

Rinkbandy  45 000  6 670 38 330 

Skidor  35 000  12 377 22 623 

Skytte  6 000  8 897 -2 897 

Innebandy  20 000  
 20 000 

Triathlon  7 000  
 7 000 

Nordiska brandmästerskapen  10 000   10 000 

Övrigt *  80 000 310 20 781 59 529 

      
 

     
Summa 369 000 374 000 363 816 176 641  

      
 

     
Budgeterat resultat  -5 000  

 
 

Avsättn. BIK-stugan  160 000    

Resultat  27 175    
 

*Innehåller sporterna: OCR, orientering, mjuktennis, gokart, drakbåtskamp, crossfit, terränglöpning. 

Vidare: Planeringsresor, pensionsavtackningar, skatt & försäkringar, inköp idrottsmtrl, digitala 

tjänster, kuvert & trycksaker, uppvakningar-begravningarfödelsedagar, pokaler&graveringar, års- och 

styrelsemöten, årsavgifter, kortavgifter mm  
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Budgetförslag 2021   

   

  

 

 

 Intäkt Utgift 
   

 
Anslag SSBF 

 
200 000 

 

Stockholm Marathon 0  
Medlemsavgifter 130 000  
SKIMF 10 000  
Racketsport (fd badminton)  7 000 
BIK-stugan 30 000 60 000 
Cykel  20 000 
Friidrott  15 000 
Rinkbandy  45 000 
Fotboll  30 000 
Golf  25 000 
Handboll  10 000 
Triathlon  7 000 
Innebandy  20 000 
Skidor  35 000 
Skytte  6 000 
Nordiska brandmästerskapen  10 000 
Övrigt  80 000 

 

   
Summa 370 000 370 000 

 

 
Resultat 

  
0 
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Verksamhetsplan för 2021 

Brandkårens Idrottsklubbs styrelse föreslår följande verksamhetsplan för år 2021. 

Pga pandemin är det svårt att i förväg veta vad som kommer att bli av under 2021. Men vi hoppas att 

det kommer att ljusna och att pandemin kommer att lägga sig. Vilket då skulle medföra att vår 

verksamhet kommer igång. Nedan följer vad vi hoppas kunna genomföra och vara med på. 

Tävlingsverksamhet 

Liksom tidigare år avser vi i, enlighet med vår policy, att prioritera deltagande i Brand-SM och våra 

egna arrangemang. Dessutom stöttar vi deltagande i Brand-VM, World Police and Fire Games 

(WPFG), SKIMF (kommunalmästerskap) och korptävlingar. 

Nordiska brandmästerskapen: År 2022 kommer de Nordiska Brandmästerskapen att avgöras i 

Stockholm. I år börjar vi med återuppta planeringen och boka upp planer, hallar, hotell och 

restauranger. 

Brand-SM: Avsikten är att delta i såväl lagtävlingar som individuella SM-tävlingar som sanktionerats 

av SBRIF. 

Vi kommer under året arrangera Brand-SM i: 

 OCR 

 Terränglöpning 
 

Till detta kommer som vanligt diverse hemmamatcher i SM-turneringarna. 

Egna arrangemang: Klubben kommer att under året arrangera följande tävlingar: 

 Kommunalmästerskap i Terränglöpning 

 BIK-cupen i flera lagsporter 

 BIK-klassikern 

 Golfsektions årliga tävlingsutbud 
 

Vad gäller BIK-klassikern kommer, även i år, vinnande station att premieras med ett aktivitetsbidrag 

om 3000 kr. Detta för att uppmuntra till ett aktivt deltagande i alla de arrangemangen som ingår i 

tävlingen. 

Övriga tävlingar: Vi kommer även i år att uppmuntra deltagande i korptävlingar liksom tävlingar som 

arrangeras av SKIMF.  

Under året kommer vi möta Helsingfors brandförsvar våra sedvanliga rinkbandymatcher städerna 

emellan. I år för 53:e gången. 

 

Information 

Vår huvudkanal ut med information är vår hemsida som driftsattes 2008. Målsättningen är att 

hemsidan ska fungera som främsta informationsplats. Vi hoppas att den är lättöverskådlig och 
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innehållsrik. Vi finns även på Facebook för er som är intresserade. Vi har också startat upp ett 

nyhetsbrev. Mer info finns på hemsidan. 

Vi ska fortsätta försöka få igång våra stationsidrottsombud lite mera. Det kanske kan bli en nystart nu 

efter pandemin. 

Servicen till pensionärer och icke anställda medlemmar kommer som tidigare skötas från 

Idrottsexpeditionen minst en dag i veckan under säsong. Vi tar gärna emot era mailadresser för att 

lättare kunna kommunicera med er. Anmäl er till vår e-post-lista på hemsidan. 

 

Ekonomi 

Verksamheten kommer även under 2021 att finansieras med hjälp av medlemsavgifter, bidrag från 

förvaltningen samt inkomster från egna och andra arrangemang. 

 

BIK-stugan 

Vi har en fritidsstuga i Hede i Härjedalen som alla medlemmar kan hyra. Vi har senaste året rustat 

upp stugan löpande och kommer att fortsätta med detta under 2021. 

Målsättningen är att stugan ska vara ekonomisk självbärande med beräknade hyresintäkter. Nu har vi 

lyckats få stuga självbärande på de löpande driftkostnaderna. Utöver det kommer vi att göra lite 

investeringar i underhållet. Vi ska fortsätt att locka fler att hyra stugan. 

Information om stugan finns på klubbens hemsida. Där kan man bland annat se vilka veckor stugan är 

ledig, priser, bilder och hur bokningen går till. 

 

Styrelsen 


